
ZÁPIS 

z 2. jednání územního výboru zastupitelstva města konaného dne  

13. ledna 2016 

 

Přítomni:  Mgr. Robert Adensam, Jitka Houdková, Pavel Hrach, Vladimíra Hrušková, Mgr. 

Kalová Hana, Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Ivan Nadberežný, JUDr. Josef 

Průcha    

Omluveni: Ing. Kořínek Jiří, Bc. Radek Mach  

Nepřítomni:  

Hosté: Hajerová Eva  

 

Schválený program:  

1. Zahájení, schválení programu a zápisu z 1. schůze.  

Účastníci se sešli v zasedací místnosti č. 103 historické budovy radnice, nám. Přemysla 

Otakara II., České Budějovice Jednání bylo zahájeno v 16:00 a řídil ho po celou dobu 

předseda výboru.  

Předseda územního výboru Mgr. Ivan Nadberežný nejprve přivítal členy a předal jim 

podkladové materiály k jednání – seznam přihlášených do územních komisí podle lokalit 

a plán práce výboru na 1. pololetí roku 2016. 

Před zahájením jednání byl předán průkaz člena výboru paní Haně Kalové, která ho před 

výborem podepsala, neboť se nezúčastnila 1. schůze. 

 

Zapisovatelkou schůze byla určena Iveta Stolariková, DiS. – referentka majetkové správy 

odboru vnitřních věcí a nově jmenovaná tajemnice výboru.  

 

K předloženému programu neměli členové výboru žádné připomínky ani doplňující 

návrhy.  

Výbor schválil program jednání: 9-9/0/0 

 

Rovněž k zápisu z 1. schůze nebyly žádné připomínky.  

Výbor schválil zápis: 9-9/0/0 

 

V úvodu jednání byly také projednány termíny dalších schůzí územního výboru 

zastupitelstva města, jak byly následně schváleny v plánu práce na 1. pololetí 2016. (viz. 

Příloha zápisu č. 1)  

 

 

2. Organizace a zajištění ustavujících schůzí územních skupin 

 

a) Schválení mapy jednotlivých lokalit    



Přijato usnesení č. 1/2016:  

Výbor schvaluje mapu lokalit pro činnost územních komisí ve městě České Budějovice, která 

je přílohou č. 1 statutu Územního výboru ZM, přijatého na 1. schůzi výboru dne 18. 11. 2015 

- hlasování 9-9/0/0 

Předseda výboru Mgr. Nadberežný přislíbil členům výboru, že mapy lokalit budou vyhotoveny 

a předány pro potřebu územních skupin na ustavujících schůzích.  

 b) Výběr členů do územních skupin  

Před jednáním územního výboru byl všem členům výboru zaslán seznam přihlášených občanů 

do jednotlivých územních skupin. Z diskuse vyplynulo, že na ustavující schůze budou pozváni 

všichni zájemci o členství v ÚS, neboť se může stát, že některý z přihlášených se nakonec 

aktivně nezapojí do činnosti. Naopak ve skupinách, kde je přihlášeno méně občanů, může být 

skupina doplněna o další zájemce. Předseda předložil výboru návrh, aby pro ustavující schůze 

byli schváleni za členy územních komisí všichni přihlášení zájemci.  

Přijato usnesení č. 2/2016:  

Výbor schvaluje složení územních skupin podle seznamu přihlášených občanů do všech osmi 

územních skupin – hlasování (9-9/0/0) 

    c) delegování členů výboru k zorganizování ustavujících schůzí územních skupin       

Výbor poté rozhodl, že ustavující schůze územních skupin se uskuteční nejpozději do 20. února 

2016. Na ustavující schůzi bude zvolen předseda skupiny, respektive vedení skupiny, dále dojde 

k dohodě o způsobu a místě schůzování skupiny, a k projednání obsahu činnosti. Jednotliví 

členové výboru byli poté předsedou pověřeni k zorganizování ustavující schůze s tím, že si určí 

termín jednání a předseda výboru zajistí jednací místo. Ustavující schůze územní skupiny se 

zúčastní vždy předseda výboru a určení delegáti. Delegáti spolu s předsedou také připraví 

program jednání.  

Pro ustavující schůzi a následně pro pomoc v činnosti územní skupiny byli členové výboru 

delegováni tak, jak je uvedeno v následujícím usnesení. 

Přijato usnesení č. 3/2016:  

Územní výbor spolu s předsedou výboru deleguje k zajištění ustavujících schůzí územních 

skupin a pro spolupráci v činnosti územní skupiny členy výboru následujícím způsobem:  

- Mgr. Robert Adensam a Mgr. Tomáš Chovanec pro územní skupinu č. 1 

- Bc. Radek Mach pro územní skupinu č. 2 

- Ing. Mach Jaroslav pro územní skupinu č. 3 

- Pavel Hrach pro územní skupinu č. 4 

- Vladimíra Hrušková pro územní skupinu č. 5 

- Jitka Houdková a Ing. Jiří Kořínek pro územní skupinu č. 6 

- Mgr. Hana Kalová pro územní skupinu č. 7 

- JUDr. Josef Průcha pro územní skupinu č. 8 

- hlasování (9-9/0/0) 



3.   Plnění usnesení ZM č. 320/2015: ZM ukládá územnímu výboru zabývat se příčinami 

úbytku obyvatel Statutárního města České Budějovice.  

Územní výbor bere na vědomí úkol z usnesení ZM 320/2015 zabývat se příčinami úbytku 

obyvatel statutárního města České Budějovice, uložil předsedovi připravit na jednání 3. 

schůze výboru podklady pro řešení tohoto konkrétního problému.      

 

4. Různé  

   a) schválení plánu činnosti na 1. pololetí 2016 

K předloženému plánu činnosti na 1. pololetí roku 2016 nebyly ze strany členů výboru 

žádné připomínky. Podpořili návrh na schůzovní činnost vždy v závěru měsíce a současně 

většina delegovaných členů navrhla termín pro jednání ustavující schůze.  

Přijato usnesení č. 4/2016:  

Výbor schvaluje svůj plán činnosti na 1. pololetí roku 2016 

- hlasování: (9-9,0,0) 

 

   b) diskuze a náměty členů výboru   

Během diskuze předseda navrhl, že by bylo vhodné pozvat nejméně 1x za období členy 

územních skupin na schůzku na radnici do sálu zastupitelstva města, na které by je 

informovali vedoucí funkcionáři o úkolech a činnosti Městské policie, o významných 

investičních akcích, zajišťování sociálních služeb, rozvoji města apod.  Tato informativní 

schůze by jim dala fakta pro případné diskuse s občany o problémech města. 

Dále Mgr. Chovanec podotkl, že by bylo také vhodné, aby na schůzích územních skupin 

zaznělo úvodní slovo předsedy. Do diskuze se také připojila paní Hajerová, předsedkyně 

kontrolního výboru ZM, která informovala přítomné členy o problematice, kterou se ÚV 

zabýval v minulých letech. Jednalo se hlavně o hluk a nepříznivé podmínky pro parkování 

ve vnitřní části města, ale i v ostatních lokalitách města.  

Mgr. Chovanec vznesl na všechny členy výboru dotaz, jak řešit například námět občana 

vysadit na vhodném místě v centru města strom k výročí města.  

Na závěr předseda komise poděkoval všem členům za náměty a připomínky, kterými by 

se měly zabývat územní skupiny ve své další činnosti, a ukončil jednání.      

 2. jednání územního výboru zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:00.  

Termín dalšího jednání územního výboru byl dohodnut na: 24.2 2016 v 16:00. 

                   

             


